


أسماء السورة

..القرآنيةالسورأولى:الفاتحة

.يومياالصالةتفتتحبها

:الدينأصولبعضجمعت:الكتابأم

.للمعاذوذكركالتوحيد

آياتسبعتتضمن:المثانيالسبع



أنماط الداللة الضمنية 

واأللوهيةالربوبيةبينالجمعداللة:أوال

:المشركاإلنسانإشكاليات
األربابتعددـ
المقامينبينالتفريقـ
الشركةادعاءـ



داللة التعريف التوحيدي: ثانيا

دُ  َمح نُه(2)الحَعاَلمهيََُرب ُهّللَُهاْلح يمُهالَرْحح نَ عحب دُ إهََّيكَُ(4)الد هينُهيَ وحمُهَملهكُه(3)الَرحه
َراطَُاهدهنَُ(5)َنسحَتعهيُ وإهََّيكَُ َراطَُ(6)امل سَتقهيمَُالص ه َغيُهَليههمُحعََُأنَعمتَُاَلذهينَُصه

(7)الَضال هيََُولََُعَليههمُحاملَغض وبُه

الحمدتعريف:أوال

الملكصفات:ثانيا

الرحمةصفات:ثالثا

بالعبوديةاالختصاص:رابعا

بالهدايةاالختصاص:خامسا



داللة التنوع الخطابي : ثالثا

: داللة الوصل والفصل: أوال

ـ اتحاد الصفات 

ـ التقرير والتأكيد 

ـ كمال االتحاد في المبنى والمعنى 

داللة العدول : ثانيا

ـ تغير الخطاب 

ـ اللياقة والمناسبة 



الداللة التعليمية : رابعا

:التيالوحيدةالسورة

عبدهلسانعلىهللاعلىثناءـ

ربهيخاطبكيفتعلمهـ

الطلبحسنتعلمهـ



داللة الدعاء : خامسا

التوحيدياألدبداللة:أوال
باأللوهيةاإلقرارتقديمـ
بالعبوديةاإلقرارـ
(أنعمتاهدنا،إياك،)اإلفرادخصوصيةـ

الغرضداللة:ثانيا
ألهميتهالطلبتأخيرـ
الهدايةطلبـ



اإلفراد/ أدب التوحيد

ُمهن اّلَلَُ َأل واُح لههُهَواسح َفضح
َحسُح َوَرس ول ه َُوَقال واُح احَُماُآََته م ُاّلَلُ  َُأََّن محَُرض وح مهنَُوَلوح اّلَلُ  تهيَنُا َسي  ؤح اّلَلُ  لههُهب  َنُا َرس ول هُ ُوََُفضح
َُوَرس ول ه ُمهن َُأغحَناه م ُاّلَلُ  َأنح إهلَُ لههُهَوَماُنَ َقم واُح َفضح



داللة الصراط : سادسا

الهدايةبفعلاقترانه:أوال

وتوصيفهتعريفه:ثانيا

صفاتهفياإلطناب:ثالثا

خصوصيته:رابعا



التقابليةالداللة : سابعا

:بينخفيةتقابالتالسورةفي

الدينيوممالكوالرحيمالرحمنـ

الضاللةجملةوالهدايةجملةـ

الغضبجملةواإلنعامجملةـ



داللة اإلنعام : ثامنا 

َعَليههمُحَأنَعمتَُاَلذهينَُ

ِ يَْوَمئِذ  اْلُمْلكُ ـ َ ِ َوَعِملُوااآَمُنوَفالَِذينَ ْيَنُهمْ بَ يَْحُكمُ ِّلل
الَنِعيمِ َجَناتِ فِيالَصالَِحاتِ 

يمِ الَنعِ َجَناتُ لَُهمْ اتِ الَصالِحَ َوَعِملُواآَمُنواالَِذينَ إِنَ ـ

وْ ،اْلُمْخلَِصينَ ّللَاِ ِعبَادَ إاِلَ ـ
ُ
،وم  َمْعلُ رِْزق  لَُهمْ لَئِكَ أ

.الَنِعيمِ َجَناتِ فِي،مُّْكَرُمونَ َوُهمَفَواكِهُ 



ْولَئِ ،الَسابُِقونَ َوالَسابُِقونَ )
ُ
َناتِ جَ فِي،اْلُمَقَرُبونَ كَ أ

(اآلِخرِينَ ملِنَ َقلِيل  وَ ،األََولِينَ ملِنَ ثُلَة  ،الَنِعيمِ 

(الَنِعيمِ اتِ َجنَ َربلِِهمْ ِعندَ لِْلُمَتِقينَ إِنَ )

رَبُُّهمْ يَْهِديِهمْ َحاتِ الَصالِ َوَعِملُواْ آَمُنواْ الَِذينَ إِنَ )
(يمِ الَنعِ َجَناتِ فِيْنَهارُ األَ تَْحتِِهمُ ِمنتَْجرِيبِإِيَمانِِهمْ 



الداللة الصوتية : تاسعا

:حرفانالسورةفواصلتوزع

(مرة12فيتواجد)المسقيمالرحيم،الرحمن:الميم

الضاليننستعين،الدين،العالمين،:النون

(مرات10تواجد)

الصوتيالمخرجفيمتقاربان

والمناجاةالدعاءفيالصوتمدمعمتناسبان



الفرق بين دعاء الحواريين ودعاء عيسى ع 

ََوارهيُّونَُقَالَُإهذُح َتطهيعُ َهلُحَمرحيََُابحنَُعهيَسىَّيَُاْلح َناي  نَ ز هلََُأنكَُرَبَُّيسح ك نت مإهناّللََُاتَ ق واُحقَالَُالَسَماءم هنََُمآئهَدةُ َعَلي ح

مهنهيَُ َهاََّنحك لََُأنن رهيدُ قَال واُح(112)مُّؤح َهاَوَنك ونََُصَدق حتَ نَاَقدُحَأنَلمََُونَ عُحق  ل وب  نَاَوَتطحَمئهنَُمهن ح لَشاههدهينَُامهنََُعَلي ح

نَاَأنزهلُحرَبَ نَاالَله مََُمرحيََُابحنُ عهيَسىقَالَُ(113) ََولهَناعهيداُ لَنَاَتك ونُ الَسَماءم هنََُمآئهَدةُ َعَلي ح رهنََُوآّل ه م هنكََُوآيَةُ خه

ُ َوأَنتََُوارحز ق حنَا (114)الَرازهقهيََُخيح



األدب التوحيدي

ُاّتَُهلهلَناسُهق لتََُأَأنتََُمرحيََُابحنَُعهيَسىَّيَُاّلَلُ َقالََُوإهذُح ُهَوأ م هيَُذ ونه َُيك ونُ َماَحاَنكَُس بُحقَالَُاّللَُهد ونُهمهنإهََلَيح َأنُحله

ُلَيحسََُماَأق ولَُ َق ُ له َتهُ فَ َقدُحق  لحت هُ ك نتُ إهنِبه َُماَلمُ تَ عُحَعلهمح يفه َُماَأعحَلمُ َولَُنَ فحسه كَُفه َعاَلمُ أَنتَُإهَنكَُنَ فحسه

َُماإهلَََُل مُحق  لحتُ َما(116)الحغ ي وبُه ُاّللََُاعحب د واُحَأنُهبههُهَأَمرحَتنه فهيههمُحد محتُ َماد اَشههيَعَليحههمُحوَك نتُ َورََبك مُحَرب ه

ُفَ َلَما َتنه ءُ ك ل ُهىَعلََُوَأنتََُعَليحههمُحالَرقهيبَُأَنتَُك نتَُتَ َوفَ ي ح تَ غحفهرُحَوإهنكَُعهَبادُ َفإهََّن مُحت  َعذ هْبح مُحإهن(117)َشههيدُ َشيح

كهيمُ الحَعزهيزُ َأنتََُفإهَنكَََُل مُح (118)اْلَح



الدعاء بالخبر

مهيإهنََُرب ُهَّيَُالَرس ولُ َوَقالَُ ج ور االحق رحآنََُذاهَُاَّتَذ واقَ وح َمهح

َُرب ُهفَ َقالَُالظ هل ُهإهَّلُتَ َوَّلُث َََُل َماَفَسَقى َفقهيُ َخيحُ مهنُحإهَلََُأنَزلحتَُلهَماإهن ه



الدعاء باإلخبار

رُ  َُرب ُهَقالَُ(3)َخفهيًّانهَداءرََبهُ َنَدىإهذُح(2)زََكرهَّيََُعبحَدهُ رَب هكََُرْححَةُهذهكح ُمُهالحَعظحمُ َوَهنَُإهن ه تَ َعلَُن ه الَرأحسُ َواشح

ب ا َشقهيًّاَرب ُهبهد َعائهكََُأك نَولَُحَشي ح



آيات الهداية 

بَ بحتََُمنُحََتحدهيلإهَنكَُـ دهياّللَََُوَلكهنََُأحح َيَشاءنمَُيَ هح

َداه مُحَعَليحكَُلَيحسَُـ دهياّللَََُوَلكهنَُه  اءَيشََُمنيَ هح

دهي َراطُ إهَّلَُيَشاءَمنيَ هح َتقهيمُ صه مُّسح






